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 الشيخ: عبد الكريم بن عبد هللا الخضير
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. هللا وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد هلل رب العالمين، وصلى

 ضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم اغفر لشيخنا والحا
 : -تعالى رحمه هللا-قال المؤلف 

 الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ترك :باب
 لهم مهن إنهه :لهه قيه  أميهة بهن صهفوان أن صهفوان بهن هللا عبهد بهن صهفوان عهن شههاب ابن عن مالك وحدثني
 فأخهذ ،رداءه فأخهذ سهارق  فجهاء ،رداءه توسهدو  ،المسهجد فهي فنام ،المدينة أمية بن صفوان فقدم ،هلك يهاجر
صههلى هللا عليههه - هللا رسههوللههه  فقههال ،-صههلى هللا عليههه وسههلم- هللا رسههول إلههى بههه فجههاء ،السههارق  صههفوان
 لهه فقهال ،يهده تقطه  أن -صلى هللا عليه وسهلم- هللا رسول به فأمرقال: نعم،  ((ذا؟ه ))أسرقت رداء :-وسلم

 قبه  فهها)) :-صلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسول فقال ،صدقة عليه هو ،هللا رسول يا هذا أرد لم إني :صفوان
 .((به تأتيني أن

 أن يريهد وههو ،سهارقاا  أخهذ قهد رجهاا  لقهي العوام بن الزبير أن الرحمن عبد أبي بن ربيعة عن مالك عن وحدثني
رضهي هللا - الزبيهر فقهال ،نالسهلطا بهه أبلهغ حتهى ،ال :فقهال ،ليرسهله الزبيهر لهه فشهف  ،السهلطان إلى به يذهب
 ."والمشف  الشاف  هللا فلعن السلطان به بلغت إذا: "-عنه

نموا بينوا محمود وعلوى  لوه وصوحبه ن،معوين، ن ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسووله ،الحمد هلل رب العالمين
 بعد: 

  :-رحمة هللا تعالى-فيقول المؤلف 
 الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطانترك  :باب

السلطان ال ي،وز ألحد كائنًا من كان نن يشفع فيها، ونن يسعى في تعطيل حدود هللا، إذا بلغت الحدود إذا بلغت 
وت،حوده، فلموا رفعوت علوى النبوي  المرنة التوي كانوت تسوتعير المتوا  السلطان فال شفاعة، وفي الصحيح من حديث

لمكانتووه  -عليووه الصووالة والسووالم-م النبووي كل وو ،يوودبوون ز شووفع لهووا نسوامة  فوورمر بقطووع يوود ا -عليوه الصووالة والسووالم-
قوالوا: ال يمكون نن  ،وابن حبه، حتى قال األعيان والمو  مون قوري  -عليه الصالة والسالم-منه، فهو حب النبي 

 ،-عليوه الصوالة والسوالم-فورنكر عليوه النبوي  ،-عليوه الصوالة والسوالم-كلوم النبوي كلموا نسامة ف ،يشفع إال نسامة
فال بد مون ))وهللا لو نن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يد ا(( غضب عليه،  ((؟ي حد من حدود هللا))نتشفع ف

ال  تطبيق الحدود بقوة وحزم ليقطوع دابور الفسواد، وال يمكون نن يقضوى علوى الفسواد والمفسودين إال بهوذه الطريقوة، وا 



إلوى موا  ل إليوه بنوو إسورائيل، إذا سور  األمر  وآلللو دخلت الواسطات والشفاعات في الحدود ما قام منها شيء، 
ذا سر  فيهم الشريف تركوه.  فيهم الضعيف قطعوه، وا 

ويقووم مقاموه مون القضواة  ،ب منابوهنو مون ينوو  ،اإلمام األعظوم ،السلطان  و ولي األمر "إذا بلغ السلطان"يقول: 
لووك ي،ووب نن يكووون عفووو م لكوون مووع ذ ،ومووا نشووبه ذلووك ،ونحووو م، ونمووا قبوول ذلووك فموون األعوووان والهيئووات والشوور 

ال ي،ووز نن  وذا أل ل السوابق، ون ل ال،ورائم  مور الممكنة، ال يشفعون للمفسدين،وشفاعة الشافعين لديهم في األ
، نمووا إذا بلغووت السوولطان فووال شووفاعة ألحوود -عووز و،وول-وال ي،وووز نن يتركوووا، ونن يفلتوووا موون حكووم هللا يشووفع لهووم، 

 ائنًا من كان.كائنًا من كان، وال شفاعة في نحد ك
 إن :لهه قيه  أميهة بن صفوان أن صفوان بن هللا عبد بن صفوان عن شهاب ابن عن مالكعن  وحدثني"يقول: 
عليووه الصوووالة -وال شووك نن اله،ووورة لهووا شوورن عظووويم فووي نول اإلسوووالم، اله،وورة إلووى النبوووي  "هلهههك يهههاجر لهههم مههن

 فقهدم" الكفور إلوى بوالد اإلسوالملساعة مون بوالد لها شرن عظيم، واستمر حكمها على الو،وب إلى قيام ا -والسالم
توسود رداءه  "رداءه وتوسهد المسهجد فهي فنهام" يوهو رًا، نول ما قدم لوي  لوه بيوت يؤ مها، "المدينة أمية بن صفوان

ليه، نو ي،عله فوي و ذا حرز، كون اإلنسان يتوسد الشيء، نو يتكئ ع "الرداء من تحت رأسه فأخذ سارق  فجاء"
 ؟وال يودر  موا العاقبوة "-صهلى هللا عليهه وسهلم- هللا رسول إلى به فجاء ،السارق  صفوان أخذف"  ذا حرزه ،يبه

وال  يظن نن  ذا حق موالي ببوت فوي ذموة  وذا السوار  كسوائر الوديون، وسوائر الحقوو  يسوتخر  منوه، ؟وما النتي،ة
يقولوه  ؟((أسرقت رداء ههذا))ليقرره:  "-صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا فقال له " يدر  ننه يترتب عليه قطع يد

ن -،ول وعوال-ألنها حوق هلل  "يده تقط  أن -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول به فأمر فقال: نعم،" للسار   ، وا 
عفا المسرو  منه، قد يعفو عن المال، لكن ال يعفوو عون الحود، ولوذا فوي بعوا ال،هوات مون والة نموور المسولمين 

، فاسوتلم نصوف قوال:  وذه نصوف الديوة ننوا.....اليد؟ قيل: نصف الدية،  بعا ن ل الذمة سر ، فقيل له: كم دية
مووا اشووتريتم الحوود، اشووتريتم اليوود ولووم تشووتروا إيوواه، قووال: ننووتم اشووتريتم اليوود،  الديووة التووي قيمووة اليوود، فقطعهووا ونعطا ووا

أسههرقت رداء )) :-صههلى هللا عليههه وسههلم-رسههول هللا  لههه فقههال" يبووا  وال يشووترال، وال يسوواوم عليووه الحوود، الحوود ال
، الوذ  سور  موا يبلو  ه وذا حكمو "أن تقطه  يهده -صهلى هللا عليهه وسهلم-قال: نعم، فأمر بهه رسهول هللا  ((هذا؟

 .النصاب من حرزه الذ  نخذه خفية، فإنه ي،ب القطع حينئذ  
  نكبور وال نقولنن يورد علوي ردائوي، ال ننوا نريودننوا ال نريود القطوع،  "هللا رسول يا هذا أرد لم إني :صفوانفقال له "
 ."((به تأتيني أن قب  فها)) :-صلى هللا عليه وسلم- هللا رسولله  فقال" تنازل عنه "هو عليه صدقة"

،واء فوي نن يعفوو،  ، لكون موا دام بلو  الحود السولطان، فوال ي،ووز لوه حينئوذ  ي لو تنازلت قبل ما ت،ي ما دورنواكيعن
لووه نن يعفووو بحوال عوون الحوودود بعود نن تصوودر وتقوورر ب،ميووع بعوا األخبووار: إن عفووا فوال عفووا هللا عنووه، ال ي،ووز 

 متطلباتها.
 "العهوام بهن الزبيهر أن" ربيعوة الورن  شويخ اإلموام مالوك "الهرحمن عبهد أبهي بهن ربيعة عن مالك عن وحدثني"قال: 
 ؟نعم

 طالب:........
  ذا حرز. ،كل شيء بحسبهكل شيء بحسبه، 



 طالب:........
 نعم،  ذا الذ  قررناه سابقًا. ،رز ذا الذ  قررناه ننه حرز، ح

 طالب:........
على كل حوال تورال القضواة عنود م فتووال ننوه لوي  بحورز، والسويارة ليسوت بحورز، وال يقطعوون بهوا، معورو   وذا، 

حتى من ن ول العلوم الكبوار المسرلة ما  ي محل اتفا  بين ن ل العلم نن لكن مع ذلك المت،ه ننه حرز، يعني مع 
 ؟، نعممن يرال ننها حرز

 طالب:........
فلوي  كول  نموا المطالبوة بورن تودخل فوي البيووت، و  واونقفالهوا  وذا حرز  ،على كل حال إذا نغلقت ونحكموت بز،ا،هوا

 ؟نحد يملك البيت،  ذا عرفي، نعم
 طالب:........

، بحبول، يحول  وذا الحبول وتسوا  بكبير، المواشوي تحفوظ برخشواب تقورن  بل بعا األموال تحفظ بما  و دون ذلك
 ؟، يقطع به، نعمز ذا حر 

 طالب:........
 ؟إي  فيه

 طالب:........
 نو ربع دينار. ،بالبة درا مالنصاب 

 طالب:........
 نكبر من بالبة درا م فضاًل عن الريال. ، األتر،ةال ما  و برقل
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........

ذا عوور  نن الحكووم التحووريم فووال يلووزم نن وال  ، نن يعلووم الحكووم، ال صوواحب المووال...مووا يلووزم نن يكووون  السووار ، وا 
 يعر  ما يترتب على الحكم.

 طالب:........
 ما يعر  نن السرقة محرمة؟
 طالب: ال، يعرف يا شيخ.

 .-،ل وعال-لو ما عر  نن في قطع، لو ما عر ،  ذا حق هلل  خالص انتهى، ال
 طالب: صاحب المال يا شيخ.

 بالقطع، لي  له نن يطالب إال بماله. لي  له نن يطالب و صاحب المال 
 طالب:........

 له،  ذا األصل نن األموال تببت بالذمم المتعدية.القول معرو ، لكن مع ذلك له ما



 يريهد وههو سهارقاا  أخذ قد رجاا  لقيوحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام "قال: 
شوفع لوه عنود مون نخوذه، سوواًء كوان صواحب الموال نو غيور  "ليرسهله الزبيهر له فشف  ،السلطان إلى به يذهب أن

 فقهال ،السهلطان بهه أبلهغ حتهى ال :فقهال" لولي األمر ليحد، شفع له الزبيور صاحب المال، المقصود ننه من رفعه
، و كووذا انتهووى، انتهووى الموضووو  إذا بلغووت السوولطان "والمشههف  الشههاف  هللا فلعههن السههلطان بههه بلغههت إذا :الزبيههر

نو تفريوووق بوووين النوووا ، نو شوووفاعات، نو  ،ينبغوووي نن تؤخوووذ األموووور ب،ووود، ونن يؤخوووذ الكتووواب بقووووة، بووودون تالعوووب
 نعم. ،محسوبيات، نو وساطات، كل  ذا ال يدخل في  ذا الباب، وهللا المستعان

 أحسن هللا إليك.
 القط  جام  :باب

 علهى فنهزل قهدم ،والرجه  اليهد أقطه  الهيمن أه  من رجاا  أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك حدثني
 ليلهك مها وأبيهك :بكهر أبهو فيقهول الليه  مهن ييصهل فكهان ،ظلمه قد اليمن عام  أن إليه فشكا الصديق بكر أبي
 معهههم يطههوف الرجهه  فجعهه  ،الصههديق بكههر أبههي امههرأ  عمههي  بنههت ألسههماء عقههداا  فقههدوا إنهههم ثههم ،سههارق  بليهه 

 ،بهه جهاءه األقطه  أن زعهم صهاغغ عنهد الحلهي فوجهدوا ،الصهال  البيهت ههذا أهه  بيهت بمهن عليهك اللهم :ويقول
الصهديق:  بكهر أبهو وقال ،اليسرى  يده فقطعت الصديق بكر أبو به فأمر ،به عليه شهد أو ،األقط  به فاعترف

 .سرقته من عليه عندي أشد نفسه على لدعاؤه وهللا
 مهن لجميه  يهده تقطه  أن إال عليهه لهي  إنهه عليهه سهتعدىي ثهم مهراراا  يسهرق  الهذي فهي عندنا األمر :مالك قال

 قطه  القطه  فيهه يجهب ما سرق  ثم ذلك قب  الحد عليه أقيم قد كان فإن ،الحد عليه أقيم يكن لم إذا منه سرق 
 .أيضاا 

 أن ادفأر  ،أحداا  يقتلوا ولم ،حرابة في ناساا  أخذ العزيز عبد بن لعمر عاماا  أن أخبره الزناد أبا نإ :مالك وحدثني
 أخهذت لهو :العزيهز عبهد بهن عمهر إليهه فكتهب ،ذلهك فهي العزيهز عبهد بهن عمهر إلهى فكتب ،يقت  أو أيديهم يقط 
 .ذلك بأيسر

 قهد ،محهرز  باألسهواق موضهوعة تكهون  التهي النها  أمتعهة يسهرق  الهذي فهي عنهدنا األمهر :يقولمالكاا  وسمعت
 مها قيمتهه فبلهغ ،حهرزه مهن شهيغاا  ذلهك من رق س من إنه :بعض إلى بعضها وضموا ،أوعيتهم في أهلها أحرزها
 .نهاراا  أو ذلك لياا  ،يكن لم أو متاعه عند المتاع صاحب كان القط  عليه فإن القط  فيه يجب
 إنهه صهاحبه إلهى فيهرد سرق  ما معه يوجد ثم القط  فيه عليه يجب ما يسرق  الذي في -هللارحمه – مالك قال

 .يده تقط 
 ههو فإنمها صهاحبه إلهى ودفه  ،منهه المتهاع أخهذ وقهد ،يهده تقطه  كيهف :قاغه  قهال فإن": -هللا رحمه- مالك قال

 .الحد فيجلد سكر به ولي  ،المسكر الشراب ري  منه يوجد الشارب بمنزلة
نما :-رحمه هللا-مالك  قال ن ،شهربه إذا المسهكر فهي الحد يجلد وا   ،ليسهكره شهربه إنمها أنهه وذلهك ،يسهكره لهم وا 

نما ،صاحبها إلى ورجعت بها ينتف  لم ولو ،منه أخذت التي السرقة يف السارق  يد تقط  فكذلك  حين سرقها وا 
 .بها ليذهب سرقها



 أو ،جميعهاا  يحملونهه بالعدل فيخرجون  ،جميعاا  منه فيسرقون  البيت إلى يأتون  القوم في -رحمه هللا- مالك قال
 حهرزه مهن ذلهك أخرجهوا إذا إنههم :يعهاا جم القهوم يحملهه ممها ،ذلك أشبه ما أو ،بالمكت  أو الخشبة أو الصندوق 

 فعلهيهم ،فصهاعداا  دراههم ثاثهة وذلهك ،القطه  فيهه يجب ما ذلك من به خرجوا ما ثمن فبلغ جميعاا  يحملونه وهم
 .جميعاا  القط 
ن: -رحمه هللا-مالك  قال  دراههم ثاثة قيمته تبلغ بما منهم خرج فمن حدته على بمتاع منهم واحد ك  خرج وا 

 .عليه قط  فا دراهم ثاثة قيمته تبلغ بما منهم يخرج لم ومن ،القط  هفعلي فصاعداا 
 يجهب ال فإنهه غيهره فيهها معهه لهي  ،عليهه مغلقهة رجه  دار كانهت إذا أنهه عنهدنا األمر: -رحمه هللا- مالك قال
 عههم كهان فهإن ،حهرزه ههي كلهها الدار أن وذلك ،كلها الدار من به يخرج حتى القط  شيغاا  منها سرق  من على
 بيهوت مهن سهرق  فمهن ،جميعهاا  لههم حهرزاا  وكانت ،بابه عليه يغلق منهم إنسان ك  وكان ،غيره ساكن الدار في
 فيهه عليهه ووجهب ،حهرزه غيهر إلهى حهرزه مهن أخرجهه فقهد ،الهدار إلى به فخرج القط  فيه يجب شيغاا  الدار تلك

 .القط 
 ممهن وال خدمهه مهن لهي  كهان إن أنهه سهيده متهاع مهن يسهرق  العبهد في عندنا واألمر: -رحمه هللا– مالك قال

 إذا األمهة وكهذلك ،عليهه قطه  فها ،القطه  فيهه يجهب مها سهيده متهاع مهن فسهرق  سهراا  دخه  ثهم ،بيته على يأمن
 .عليها قط  ال سيدها متاع من سرقت
 فيه يجب ما سيده امرأ  متاع من فسرق  سراا  فدخ  بيته على يأمن ممن وال خدمه من يكون  ال العبد في وقال
 .يده تقط  إنه القط 
 فسهرقت سهراا  فهدخلت بيتهها علهى تهأمن ممهن وال ،لزوجها وال ،لها بخادم ليست كانت إذا المرأ  أمة وكذلك :قال
 .عليها قط  فا القط  فيه يجب ما سيدتها متاع من
 ...على تأمن ممن وال خدمها من كون ي ال التي المرأ  أمة وكذلك: -رحمه هللا- مالك قال
 ون، ال تكون.ال تك

  ليك.أحسن هللا إ
 ؟تكون 

 تكون التي ال تكون.
 زوج متههاع مههن فسههرقت ،سههراا  فههدخلت بيتههها علههى تههأمن ممههن وال خههدمها مههن كههون ت ال التههي المههرأ  أمههة وكههذلك
 .يدها تقط  أنها القط  فيه يجب ما سيدتها

 فيهه يجهب مها زوجهها متهاع مهن تسرق  المرأ  أو ،امرأته متاع من يسرق  الرج  وكذلك: -رحمه هللا– مالك قال
 وكهان ،عليهمها يغلقان الذي البيت سوى  بيت في صاحبه متاع من منهما واحد ك  سرق  الذي كان إن ،القط 
 القطه  فعليهه القطه  فيهه يجهب مها صاحبه متاع من منهما سرق  من فإن ،فيه هما الذي البيت سوى  حرز في
 .فيه



 غلقهمها أو حرزهمها مهن سهرقا إذا أنهمها يفصه  ال الهذي عجمهيواأل الصغير الصبي في -هللارحمه – مالك قال
ن ،القط  سرقهما من فعلى نما :قال، قط  سرقهما من على فلي  وغلقهما حرزهما من خرجا وا   بمنزلة و ه وا 

 .المعلق والثمر الجب  حريسة
 القط  فيه يجب ما برالق من أخرج ما بلغ إذا أنه القبور ينبش الذي في عندنا واألمر: -رحمه هللا- مالك قال

 .القط  فيه فعليه
 القط  عليه يجب وال :قال ،فيها لما حرز البيوت أن كما فيه لما حرز القبر أن وذلك: -رحمه هللا- مالك وقال
 .القبر من به يخرج حتى

 : -رحمه هللا-يقول المؤلف 
  القط  جام  :باب

 لسرقة.يعني الباب الذ  ي،مع مسائل متفرقة من مسائل القطع في ا
 والرجه  اليهد أقطه  الهيمن أهه  مهن رجاا  أن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالكيحيى عن  حدثني"قال: 
قهدم المدينهة مهن " بوم ر،لوه اليسورال فوي المورة البانيوةكرنه سر  مورتين فقطعوت يوده اليمنوى فوي المورة األولوى،  "قدم

ليغور  "الليه  مهن ييصل فكان ،ظلمه قد اليمن عام  أن إليه فشكا" الخليفة "الصديق بكر أبي على فنزل اليمن،
 بليه  ليلهك مها وأبيك :بكر أبو فيقول فكان يصلي من اللي ،" بتنسكه، ويبر ن على ظلم من قطعه الخليفة الراشد

يعنوي النوا  يحسونون الظون بالعابود الوذ  يتعبود،  ؟يعني  ذا عبد صالح يقوم من الليل، كيف يوتهم بسورقة "سارق 
خر  لعبد  -رحمه هللا-كتاب الموطر نن اإلمام مالك األصل، كما تقدم في    به الظن كبيرًا، و ذا  ويحسن النا

و و ضعيف، ومن شرطه نال يخر  إال لبقة، فسئل، فقال: غرني بكبورة ،لوسوه  ،الكريم بن نبي المخار  نبي نمية
 في المس،د.

ولوو ظوا رًا،  ،ن يزيد علوى غيوره فوي  وذا الصوالحال شك نن النا  يغترون وينخدعون بمن ظا ره الصالح، نو م
-،ل وعوال-، فال شك نن التعامل إنما  و على الظا ر، والسرائر موكولة إلى هللا -،ل وعال-والسرائر إلى هللا 

 ذا بالنسبة لغير حقو  المخلوقين، يعني األمور التي يكون فيها نكبر من طر  ال يؤبر مبل  ذا العمول علوى  ،
القضية، ال بد نن تؤخذ بالعدل والمقدمات الشرعية، بم تخر  النتائج شرعية، نما األمور التي لي   الحكم في  ذه

فيهوا نطوورا  فإنوه يعموول فيهوا بالظووا ر، واألصول فووي المسولم العدالووة، إذا لوم يظهوور منوه عالمووات تودل علووى فسووقه، 
الباطنوة، الخبورة الباطنوة التوي  وي التزكيوة، فإنه إنما يعمل بظا ره، وفي حقو  العباد يطلب فيهوا التزكيوة، العدالوة 

كتفوى بالظوا ر إال علوى قوول مون ال يشوتر  طلوب مون يوزكيهم، ال بود، وال ي  الشوهود ي  طلب من يوزكيهم، ولذا الرواة ي  
 مزيدًا على اإلسالم في الراو ، فهذا قول معرو  عند بعا ن ل العلم.

 وذا مشوكلأل ألن الوذ  يظهور  "يهك مها ليلهك بليه  سهارق فيقول أبو بكهر: وأب" على كل حال كان يصلي من الليل
نو  ؟إن الخليفوة الراشود قصود بوه القسوم :، و ذا شرك، فهل يقال-،ل وعال-نن الواو واو قسم، و و قسم بغير هللا 

بغيور هللا؟ ،رال على لسانه  ذا الكالم من غير إرادة كما ي،اب بهوذا عون بعوا األحاديوث التوي ،واء فيهوا القسوم 
نموا  وو شويء ي،ور  علوى اللسوان دون قصود،  ح ونبيه إن صد (())نفل،اء  يقولون:  ذا ال يقصود بوه التعظويم، وا 

))نفلوح ونبيوه إن خر  على ننهوا كانوت قبول التحوريم، نو كموا ،واء فوي صوحيح مسولم: بالنسبة للنصوص المرفوعة ت  



 (وهللا)كلمووة، نصوولها نن السووهيلي قووال: إنووه وقووف علووى نسووخة عتيقووة موون صووحيح مسوولم تصووحفت فيهووا ال صوود ((
ال نصلها الالمان فرشبهت في الصورة ونبيهفقصرت  : إنها نصولها ونبيك؟  ل نقول :لكن  نا ماذا نقول (وهللا)، وا 

عليووه الصووالة -احتمووال، وال يظوون بالخليفووة الراشوود ننووه يخووالف مووا ،وواء عوون النبووي  ؟بووم تصووحفت إلووى نبيووك وهللا
-موا بلغوه النهوي؟ نعوم؟ عمور  -رضوي هللا عنوه ونرضواه-ر نن نبوا بكور يتصوو  ..،إن نبا بكور :نو يقال ،-والسالم

إن نبوا بكور موا بلغوه النهوي؟ احتموالأل ألنوه خفووي  :نقسوم بربيوه، فلموا سومع النهوي كوف، فهوول نقوول -رضوي هللا عنوه
ما و،د عند غيره من صوغار الصوحابة، وال يشوتر  فوي الفاضول نن يكوون نفضول مون  ،عليه نشياء من النصوص

نو نعلووم موون غيووره فووي كوول بوواب موون نبووواب الوودين،  ووذا مووا يمكوون، فاحتمووال نن يكووون مووا بلغووه كوول و،ووه،  غيووره موون
 كما قال السهيلي في الحديث اآلخر. (وهللا)النهي، احتمال نن تكون مصحفة عن 

 يعني الذ  يصلي الليل  ل يتصور منه ننه يسر ؟ نعم؟ "ما ليلك بلي  سارق "
 طالب:........
 ي،وز القسم بغير هللا؟ :نو نقول ؟ندك نو،ه منها؟ عندك نو،ه منهاع ؟وي  المانع

 طالب:........
 ترال لو ترملت، ما في نقط في وقتهم، في وقتهم ما في شيء اسمه نقط. ،اللي بعده، الصورة واحدة ........

 طالب:........
 مبل إي ؟ ؟وي  تقول

 طالب:........
 الباء والياء لو رفعتا صارت وهللا. ،م  ذهالاللو رفعت ب    ذا تصحيف، الباء  ذه

 طالب:........
 لكن  ذا إذا كان يعلم نعم فهو شرك،  ذا شرك نمره عظيم ما  و بسهل، من خير األمة بعد نبيها. ،إيه

 طالب:........
 ؟نعم

 طالب:........
 ؟لقوي نو لحوق ب،وده ول  يعني القاسم بون محمود رحمن بن القاسم عن أبيه أن رجاا"يحيى عن مالك عن عبد ال"

 يعني ندرك ،ده؟
 طالب:........

  ذا ما في إشكال، الضعيف ال يتكلف اعتباره، لكن وي  سبب الضعف؟
 طالب:........

 ال،  و ما فيه إال إن كان القاسم بن محمد ما ندرك نبا بكر،  و ما ندركه؟
 طالب:........



 وذا نعوم إدراكوه ألبيوه بعيود  ا  بوالمحرم، فإدراكوه ألبيوه محمودإيه، نبوه محمود بون نبوي بكور ولود عوام ح،وة الوود ،إيه
نو سنتين ونصف، ما يدرك، فضاًل عن ابنه، وكون القاسم بن محمود يورو   وذه القصوة  ،نعم ،عمره سنتين يعني

 ألنه يذكر قصة لم يدركها.( نن ر،اًل،  ذا منقطع بال شكأل نن)بصيغة و و لم يدركها 
 طالب:........
 ؟ي بال شك، نعمنعم  و تابع

 طالب:........
نووا ال نقصوود التعظوويم،  ووذه ح،ووتهم، والنسوويان شوويء ي،وور  علووى نلسوونتهم، : إنمعوورو ، معوورو   ووذا، وقوود يقولووون 

ن صوح  ولذلك القول برنه شيء ي،ر  على اللسان ضعيف، فموا عنودنا إال ننوه إن صوح الخبور موا بلو  نبوا بكور، وا 
ال مصووحفة، وال يظوون بخيوو ر األمووة بعوود نبيهووا ننووه يعوور  النهووي ويتعووداه، وعلووى كوول حووال مووا دام النهووي مووا بلوو ، وا 

 ؟ و بيقين لم يدرك ،ده، نعم ،و و لم يدرك ،ده، بيقين لم يدرك ،ده ،الخبر يرويه القاسم بن محمد
 طالب:........
متطرفووة، إذا كانووت كووا  قريبووة، الكووا  قريبووة موون الهوواءأل ألن الهوواء تكتووب علووى صووور كبيوورة الالشووكل، قريبووة توورال 

 ؟نعم
 طالب:........

 وين؟
 طالب:........

وقود يقوول: وقفوت علوى نسوخة عتيقوة  ،ال  و بالنسبة لهذا الحديث ممكن، نما بالنسبة لحديث مسلم والسهيلي إموام
انتهوى اإلشوكال، يعنوي م،ورد دعووال، لكون موا دام وقوف عليهوا موا  وي بودعوة  وذه  "ونبيوه" :من صوحيح مسولم فيهوا

 حقيقة.
 ؟نعمال القاسم بن محمد لم يدرك ،ده بيقين، فالخبر منقطع، على كل ح

 طالب:........
 وي   ي؟

 طالب:........
 قسم.ال .......ما نظن، ما نظن، الواو

، يعنوي  وذا الوذ  يقووم الليول يتصوور منوه نن يسور ، والصوالة تنهوى عون الفحشواء والمنكور "ما ليلك بليه  سهارق "
فقيل له: إن فالنًا يقوم الليل، ويفعل الفواح  بالنهار، قال: سوينهاه موا  -سالمعليه الصالة وال-و،يء إلى النبي 

ًً تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا نديت على الو،ه الشرعي.  ذكرت، فقيام الليل ال شك ننه ينهى، والصالة عمومَا
 ،نوي تصوور ا ممكونيعنوي القصوة متصوورة، يع "الصهديق بكر أبي امرأ  عمي  بنت ألسماء عقداا  فقدوا إنهم ثم"

ل، يعني نن السار  يلب  على النا ، وكذلك العاصي يلب  على النا ، ويظهر نفسه مظهر البر ء، فيقوم اللي
نعوم، يبحوث يطوو  يبحوث عون  وذا العقود،  "ويقهول معههم يطوف الرج  فجع " ويدعو على فعل من  ذه ال،ورائم



، فووإذا تبعووه النووا  اخووتلط بهووم، وصووار يبحووث عوون ذلك اآلن موون حيوول السوورا  اآلن ننووه يسوور  بووم يهووربعنووه، ولوو
 نمسكوه، امسكوه، و و  و، فهذه من حيلهم.السار  معهم، 

 ،بههه جههاءه األقطهه  أن زعههم صههاغغ عنههد الحلههي فوجههدوا ،الصههال  البيههت هههذا أههه  بيههت بمههن عليههك اللهههم" يقوول:
يعنوي اللفوظ ويو  فيوه موا  "رى اليسه يهده فقطعهت الصهديق بكهر أبهو به فأمر به عليه شهد أو األقط  به فاعترف
ال القصوة يمكون نن تحصول-،ول وعوال-ما في إال القسم بغيور هللا  ؟ينكر اآلن زعهم أن األقطه  " ، ولهوا نظوائر، وا 

يعنوي دعووال الصوائ  نن  "يهده فقطعهت الصهديق بكهر أبو به فأمر به عليه شهد أو األقط  بهجاء به، فاعترف 
ال ما تكفي؟ "فهأمر بهه  ، نو الشوهادة عليوهأل ألنها قرينوة، إنموا العبورة باعترافوهكفيما ت الذ  ،اء به األقطع تكفي وا 

 مهن عليهه عنهدي أشهد نفسهه علهى لهدعاؤه وهللاالصهديق:  بكهر أبهو وقال ،اليسرى  فقطعت يده أبو بكر الصديق
ده يوده، قويعني إذا كانت السرقة تف "اللهم عليك بمن بيت ن ل  ذا البيت الصالح" ؟!كيف يدعو على نفسه "سرقته

 .فالدعوة قد تفقده نفسه
 ؟نعم "مراراا  يسرق  الذي في عندنا األمر :مالك قالقال يحيى: "

 طالب:........
 وين؟

 طالب:........
ويبيعوه  ،وير،وع إلوى بلوده ،إيه ما في وسيلة يتصر  فيه إال بهذا، ننت تصور ننه لو دفنه في مكانه إلى نن يقفل

ال بود ولوو تصونع  ،ى فيه القصة، نعم، لكون مون كوان ديدنوه مبول  وذا األمور ناك، نو إلى وقت بحيث ينسى، تنس
 نن ينكشف، ال بد نن يفتضح.

 يهده تقطه  أن إال عليهه لهي  إنهه عليهه يسهتعدى ثهم األمر عندنا فهي الهذي يسهرق مهراراا قال مالك:  :قال يحيى"
ولوى والبانيووة والبالبوة والعاشورة، فووي ومووا نقويم عليوه الحود فووي المورة األ يعنووي إذا سور  موراراً  "منهه سههرق  مهن لجميه 

ال مرار؟ مرة واحدة، الحدود تتداخل.  الحادية عشرة، يقطع مرة وا 
 زنا مرارًا وما قدر عليه إال في المرة المائة مباًل يحد مرة واحدة.

لحود يعنوي لوو نقويم عليوه ا "الحهد عليهه أقهيم يكن لم إذا منه سرق  من لجمي  يده تقط  أن إالثم يستعدى عليه "
ولوم يحود  ،بم سر  يقام عليه الحود مورة بانيوة، يعنوي الحودود والكفوارات كلهوا تتوداخل، إذا اتحودت نسوبابها ،قبل ذلك

 قهد كهان فهإن إذا لهم يكهن أقهيم عليهه الحهد،" تكوب المخالفوة التوي تقتضوي التكفيورمن ارتكب الحد، نو يكفر مون ار 
ألن التوداخل إنموا يكوون إذا لوم يقوم عليوه الحود  "أيضهاا   قطه القط  فيه يجب ما سرق  ثم ذلك قب  الحد عليه أقيم

في المورة األولوى، نو لوم يكفور الكفوارة المترتبوة علوى ذنبوه فوي المورة األولوى، نموا إذا كفور فوي المورة األولوى، نو نقويم 
 ال تتداخل. عليه الحد في المرة األولى فإنها حينئذ  

عون  حودبني  "حرابهة فهي ناسهاا  أخهذ العزيهز عبهد بهن لعمهر عاماا  أن أخبره الزناد أبا أن مالكعن  وحدثني"قال: 
 يقتلهوا ولهم" ، قطوا  طريوق، نخوذ محرابوة فوي ناسواً  نخوذ العزيوز عبود بون لعمور عوامالً  نن نخبوره الزنواد نبوا نن مالك
آليوة  يوة نراد نن يقطوع نو يقتولأل ألن ا "يقته  أو أيهديهم يقطه  أن فهأراد" قبل نن يتمكنوا مون قتول نحود نخوذوا "أحداا 

نراد نن  (نو)فكونووه تووردد فووي معنووى  ؟ ووذه  وول  ووي للتخييوور نو للتقسوويم (نو)والخووال  فووي  (نوو)الحرابووة ،وواءت بوو



 أخهذت لهو :العزيهز عبهد بهن عمهر إليهه فكتهب ذلك في" لبراءة ذمته العزيز عبد بن عمر إلى كتب يقطع نو يقتل،
، النفي  ؤالء ما قتلوا نحدًا، وال يدرال  ل سرقوا المال يعني نيسر ما ذكر في اآلية، و و إي ؟ النفي "ذلك بأيسر

فرراد نن يقطع نيديهم نو يقتل، توردد، فكتوب إلوى عمور بون عبود العزيوز المقصود ننهم لم يقتلوا نحدًا،  ؟نو ما سرقوا
ب ، موا دام موا قتلووا، ومبول  وذا التصور  مون  وذا الخليفوة الراشود مناسوذلوك بريسور نخوذت لوو إليوه فكتوبفي ذلك، 

في وقته نمنوا على ننفسهم ونعراضهم ونموالهم، ولم يذكر شيء مما يخل باألمنأل إلقامته ،دًا لوقتهمأل ألن النا  
رحموه -العدل بدقة، وبحزم بين النا ، فرمن النا  على ننفسهم ونموالهم ونعراضهم، فموا و،ود مخوالف فوي عهوده 

الوضووع يختلووف كوول يوووم  ووذا األصوول، لكوون لووو كووان فووإذا نخووذ النووا  بريسوور األمووور فووي مبوول  ووذا العصوور  ،-هللا
ومووا نشووبه ذلووك  ،ممسوووك م،موعووة موون الووذين يقطعووون الطريووق، ويحوواربون النووا ، ويتحصوونون بال،بووال والكهووو 

واال،تهاد بابه مفتووح، فلوولي األمور نن يسوتعمل األشود فوي مبول  وذا،  (نوو)مبل  ؤالء اآلية تحتملأل ألنها ،اءت ب
ههوَلهب  ؟يختلووف ن وول العلووم  وول  ووي للتقسوويم (نو)عنووى وتبعووًا لالخووتال  فووي م }ِإنََّمهها َجههزَاء الَّههِذيَن يبَحههاِرببوَن ُسَ َوَرسب

ههْن ِخههاف  أَ  ههم مُِ لبهب ا َأن يبَقتَّلبههوْا َأْو يبَصههلَّببوْا َأْو تبَقطَّههَ  َأْيههِديِهْم َوَأْرجب  ْو يبنَفههْوْا ِمههَن اأَلْرِض َوَيْسههَعْوَن ِفههي اأَلْرِض َفَسههادا
 وذا إذا قتول موا   َأن يبَقتَّلبهواْ } يسوتحق  وذا الحكوم مون فعول المحوارب ويكون لكل حكم نظيوره مموا [( سورة المائدة33)]

، ومن الزم الصولب نن يقتول بودون صولب، ، ونخافوا النا  يصلبون إذا قتلوا وسرقوا المال  َأْو يبَصلَّببواْ } في إشكال
نوووه يصووولب قبووول بوووم يرموووى بالسوووهام حتوووى يمووووت، فيقتووول و وووو نو يصووولب بعووود قتلوووه نو قبلوووه، وبعوووا ن ووول العلوووم ن
ههْن ِخههاف  }مصوولوب، وموونهم موون يقووول: ال، يقتوول بووم يصوولب،  ههم مُِ لبهب ولووم  ،إذا سوورقوا المووال  َأْو تبَقطَّههَ  َأْيههِديِهْم َوَأْرجب

 ووذه،  (نو)ن وول العلووم فووي ويختلووف   َأْو يبنَفههْوْا ِمههَن اأَلْرضِ } هم العقوبووة نظوورًا إلخووافتهم السووبليقتلوووا نحوودًا تغلووظ علووي
بووواب قطووا  الطريوووق "وتبعووًا للخووال  يختلوووف الحكووم، فعنووودنا مووباًل فوووي عنوود الحنابلووة فوووي مختصوور الخرقوووي يقووول: 

م،ا رة، فمن قتل منهم ونخوذ الموال في الصحراء فيغصبونهم المال بالسالح والمحاربون  م الذين يعرضون للقوم 
ن عفووا صوواحب المووال يعنووي قتوول وصولب  ودفووع إلووى ن لووه، يعنوي يقتوول قتوول ونخووذ المووال يقتوول  ،حتووى يشووتهرقتول، وا 

حتى يشتهر ويدفع إلى ن له، ومن قتل منهم ولم يرخذ المال قتل ولم يصلب، ومون نخوذ الموال ولوم يقتول  ،ويصلب
بم ر،له اليسرال في مقام واحد، بم حسما وخلي، وال يقطع منهم إال من نخذ موا يقطوع السوار   ،قطعت يده اليمنى

سووقطت عوونهم حوودود هللا  قوودر علوويهموال يتركووون يووروون فووي بلوود، فووإن تووابوا موون قبوول نن ي   ،بلووه، ونفوويهم نن يشووردوابم
 لهم عنها. ، إال نن يعفىونخذوا بحقو  اآلدميين من األنف  وال،راح واألموال ،تعالى

ههوَلهب َوَيْسههَعْوَن ِفههي }ِإنََّمهها َجههزَاء الَّههِذيَن يب فووي اآليووة يقووول: قولووه:  -رحمووه هللا-كبيوور الحووافظ ابوون  َحههاِرببوَن ُسَ َوَرسب
ْن ِخاف  َأْو يبنَفْوْا ِمهنَ  لبهبم مُِ ا َأن يبَقتَّلبوْا َأْو يبَصلَّببوْا َأْو تبَقطََّ  َأْيِديِهْم َوَأْرجب  [( سوورة المائودة33)]  اأَلْرِض اأَلْرِض َفَسادا

خافووة ،الطريووق قطووع وعلووى الكفوور علووى صووادقة و ووي والمخالفووة، المضووادة  ووياآليووة، المحاربووة   وكوووذا السووبيل، وا 
 قووبا نإ: المسوويب بوون سووعيد موونهم السوولف موون كبيوور قووال حتووى الشوور، موون ننوووا  علووى يطلووق األرا فووي اإلفسوواد
، ما  و قبا  ذا، الظا ر ننه تزويور الودرا م والودنانير، نو قوص الودرا م األرا في اإلفساد من والدنانير الدرا م

  ؟ألخذ منهاأل ألنها إنما بالوزن تكون، نو قرا، نعموالدنانير، يعني ا
 طالب:........

 كيف؟



 طالب:........
 كيف؟

 طالب:........
الوذ  يقرضوها بوالمقراا ويقوص منهوا  وذا تزويور،  ، الدرا م والدنانير عموالت وزنهوا معورو  ذ وب وفضوة،ال، ال
 نعم.
نو  ،  يظهوور ننهووا قوورا، يعنووي قرضووها بووالمقرااإن قووبا الوودرا م والوودنانير موون اإلفسوواد فووي األرا، الووذ قووال:

َذا َتَولَّى َسَعى ِفي اأَلْرِض ِليبْفِسَد ِفِيَها َويبْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَ  َوُسب اَل يبِحهب  قصها واألخذ منها، قال هللا تعالى:  }َواِ 
والصحيح نن  وذه  :المشركين إلى نن قالبم قال بعضهم: نزلت  ذه اآلية الكريمة في  [( سورة البقرة502)] الَفَساَد 

كمووا رواه البخووار  ومسوولم موون حووديث نبووي قالبووة  ،المشووركين وغيوور م مموون ارتكووب  ووذه الصووفاتاآليووة عامووة فووي 
واسمه عبد هللا بن زيود ال،رموي، بوم ذكور قصوة العورنيين، بوم قوال: إنهوا نزلوت فويهم اآليوة، بوم قود احوتج بعمووم  وذه 

اء، يعني في السبل على السوو  ،ابهم إلى نن حكم المحاربة في األمصار وفي السبالناآلية ،مهور العلماء في ذ 
ا والصووحار ، لقولووه:  يعنووي داخوول األمصووار وفووي الطوور   و ووذا  [( سووورة المائوودة33)] }َوَيْسههَعْوَن ِفههي اأَلْرِض َفَسههادا

الذ  يغتال الر،ل فيخدعوه ونحمد بن حنبل، حتى قال مالك في   ب مالك واألوزاعي والليث بن سعد والشافعيمذ
دمه إلى السلطان ال إلوى ولوي المقتوول، وال اعتبوار بعفووه و ويرخذ ما معه نن  ذه محاربة، حتى يدخله بيتًا فيقتله، 
محاربة إال في الطرقات، فرما في األمصار فالأل ألنه ال، وقال نبو حنيفة ونصحابه: ال تكون عنه في إسقا  القتل

 من يغيبه ويعينه.بخال  الطريق لبعده مث إذا استغاث يلحقه الغو 
بووم ظفوور بووه  ،ونخووا  السووبيل ،قووال ابوون نبووي طلحووة عوون ابوون عبووا  فووي اآليووة: موون شووهر السووالح فووي فئووة اإلسووالم

ن شاء قطع يده ور،لوه، و وذا بنواًء علوى  ،وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار ن شاء صلبه، وا  إن شاء قتله، وا 
برا يم النخعي والضحاك، وروال للتخيير، وكذا ق (نو)نن  ال سعيد بن المسيب وم،ا د وعطاء والحسن البصر  وا 

ذلك كله نبو ،عفر ابن ،رير، وحكى مبله عن مالك بن نن ، ومستند  ذا القول نن ظا ر )نو( للتخيير كما فوي 
 نظائر ذلك من القر ن.

،  وذا كووالم ابوون ..للتخييور، بووم قووال هووار ننوبعود ذلووك قووال: وقوال ال،مهووور:  ووذه اآليوة منزلووة علووى نحووال، اآلن ذكوو
كمووا قووال نبووو عبوود هللا  ، ووذه اآليووة منزلووة علووى نحوووالو عبووا  وحكووى مبلووه عوون مالووك، بووم قووال: وقووال ال،مهووور: 

ذا قتلووا ولوم يرخوذوا الموال قتلووا  الشافعي عن ابن عبا  فوي قطوا  الطريوق إذا قتلووا ونخوذوا الموال قتلووا وصولبوا، وا 
ذا ذا نخوافوا السوبيل  ولم يصولبوا، وا  ولوم يرخوذوا الموال نخوذوا الموال ولوم يقتلووا قطعوت نيوديهم ونر،لهوم مون خوال ، وا 
 .نفوا من األرا

وقال  خرون: قوال بعضوهم ينفووا مون األرا، قوال بعضوهم:  وو نن يطلوب حتوى يقودر  :بم قال بعد ذلك في النفي
إلى  خره، بوم  ...ر عن ابن عبا  ونن  بن مالكنو يهرب من دار اإلسالم، رواه ابن ،ري ،عليه فيقام عليه الحد

قال: وقال  خرون ننه ينفى من بلده إلى بلد  خر، يعني كما ينفى الزاني البكر، نو يخر،وه السولطان نو نائبوه مون 
 معاملته بالكلية، وقال الشعبي: ينفيه كما قال ابن  بيرة من عمله كله، يعني إلى إقليم  خر.



وال يخر  من دار اإلسالمأل ألنه خطر عليه نن يرتد، وكوذا  ،فى من ،ند إلى ،ند سنينوقال عطاء الخراساني: ين
قووال سووعيد بوون ،بيوور ونبووو الشووعباء والحسوون والز وور  والضووحاك ومقاتوول بوون حيووان ننووه ينفووى وال يخوور  موون نرا 

،ريور نن الموراد   نا الس،ن، و و قول نبي حنيفوة ونصوحابه، واختوار ابون اإلسالم، وقال  خرون: المراد بالنفي  ا
بالنفي  نا نن يخور  مون بلوده إلوى بلود  خور فيسو،ن فيوه، ال بود نن يسو،نأل ألنوه لوو تورك موا نمون علوى تكورار  وذه 

 ال،ريمة.
 باألسهواق موضهوعة تكهون  التهي النها  أمتعهة يسهرق  الهذي فهي عنهدنا األمهر :يقولمالكاا  وسمعتقال يحيى: "

 فبلهغ، حهرزه مهن شهيغاا  ذلهك من سرق  من إنه بعض إلى بعضها وضموا ،أوعيتهم في أهلها أحرزها قد ،محرز 
 ."نهاراا  أو ذلككان  لياا  ،يكن لم أو متاعه عند المتاع صاحب كان القط  عليه فإن ،القط  فيه يجب ما قيمته

رص  وذه األكيوا  بعضوها فوو  وتو ،يعني عند م نكيا ، نصحاب العي  مباًل يحضرون  وذا العوي  فوي نكيوا 
ال لوي  بحورزذا حورز ل  و ؤالء كرنهم نحرزوا نمووالهم فوي  وذه األكيوا ، فهو ، بعا في السو  األمهر "يقوول:  ؟وا 

يعنوي  "أوعيتهم في أهلها أحرزها قد محرز  باألسواق موضوعة تكون  التيعندنا في الذي يسرق أمتعة النا  
يعنووي رصوووا  ووذه  "وضههموا بعضههها إلههى بعههض" هووا، إنمووا  ووي فووي األوعيووة فووي نكيووا لووي  فووي نموواكن يغلووق علي
 عليهه فهإن القطه  فيهه يجهب مها قيمتهه فبلهغ حهرزه من شيغاا  ذلك منأنه من سرق "األكيا  بعضها إلى بعا 

يعني سوواًء كوان ذلوك فوي الليول نو فوي  "نهاراا  أو ذلككان  لياا  ،يكن لم أو متاعه عند المتاع صاحب كان القط 
تعتهم خار  محالتهم ال يلزمهم عس ، وال يلزمهم حورا ، النهار، يعني على  ذا ن ل المحالت الذين يضعون نم

وال يلزمهم،  ذه محرزةأل ألن بعا النا  يضيق محلوه ببضواعته بوم يورص بعوا البضواعة بعضوها علوى بعوا 
نن مبوول  ووذا لووي  بحوورزأل ألنووه  -وهللا نعلووم-خووار  المحوول، يقووول:  ووذا حوورز، لكوون الووذ  يظهوور  ،خووار  الوودكان

بسيارته ونخذ له كي  من  ذه األكيا  التي مرميوة ومركووم بعضوها علوى بعوا فوي متروك، يعني لو ،اء واحد 
 نخذه من حرزه؟ ال  ذا لي  بحرز. :يقالالسو ، 

 "يهده تقطه  إنهه صهاحبه إلهى فيهرد سرق  ما معه يوجد ثم ،القط  فيه عليه يجب ما يسرق  الذي في مالك قال"
موا دام بلو  النصواب، وكوان  ،-،ول وعوال-فإنوه حوق هلل  ألن  وذا حوق اآلدموي، ونموا القطوع يعني يرد إلى صاحبه

 من حرزه.
اآلن المال نخذ منه كيوف تقطوع يوده؟ قطوع اليود  "؟منه المتاع أخذ وقد يده تقط  كيف :قاغ  قال فإن: مالك قال"

 ، ونما المال إذا رد إلى صواحبه فوانتهى حقوه، يبقوى-،ل وعال-في مقابل إي ؟ في مقابل ال،ناية، و ي حق هلل 
 وال ي،وز العفو عنه إذا وصل إلى السلطان. ،با  -،ل وعال-نن حق هللا 

 ريه  منهه يوجهد الشهارب بمنزلهة ههو فإنمهاقهال:  ؟صهاحبه إلهىبهه  ودفه  كيف تقط  يهده وقهد أخهذ المتهاع منهه"
يعنووي إذا اسوتنكه اإلنسوان الوذ  شوورب الخمور، فو،ودت منوه رائحووة  "الحهد فيجلههد سهكر بهه ولههي  المسهكر الشهراب

ا دام منوه نصواًل العتيواده علوى ذلوك، يقوول: مو و كان ذلك بعد إفاقتوه، نو لوم يسوكرولو كان بعد إفاقته، ول ،خمرال
 ، فيحد.شرب فالحد مرتب على الشرب

نما" :قال ن شربه إذا المسكر في الحد يجلد وا  األصل نن السكر والخمور موا يغطوي العقول، لكون  و  "يسكره لم وا 
قوود ال يغطووي عقلوه مووا يغطوي عقووول سووائر  ،توواد نسوورل هللا السوالمة والعافيووة الشوربقود يكووون بعوا النووا  ممون اع



 التهي السهرقة فهي السهارق  يهد تقطه  فكهذلك ،ليسهكره شربه إنما أنه وذلك" ا ، فإن  ذا ال شك ننه ي،لد الحدالن
نمها ،صهاحبها إلهى ورجعهت ،بهها ينتفه  لهم ولهو ،منه أخذت ن  لينتفوع "بهها ليهذهب سهرقها حهين سهرقها وا  بهوا، وا 

ويعيود ا إلوى صواحبها موا صوارت نخذت منه فإن  ذا على خال  مقصوده ومراده، ولو كان مقصوده نن يرخذ ا 
  سرقة.

 طالب:........
ن و،ود اإلخافوة فقوط ولوم تو،ود نعم إذا و،دت اإلخافة فهي حرابة ، فإن صحبها قتل نو سرقة صار حرابة تاموة، وا 

ن ك ،القتل  ذه حرابةالسرقة وال   انت ناقصة.وا 
 طالب:........

 لي ؟من 
 طالب:........

وال ينتهوب نهبوة و وو موؤمن،  وذه نهبوة، يعنوي السورقة عالنيوة نهبوة، بعوا النوا  يودخل فوي المحوالت  ، ذه نهبوة
فيسر  بفمه، يدخل محل مكسرات ويركل ما قيمته نصابين نو بالبة، ويمر  ذا كرنه ي،ربه، فإذا شبع خور ،  وذه 

 ؟نعم ،ويعز نيضاً  ،نه يغرمليست بسرقة، لك
 طالب:........

 يعني يعزر عليها. ،حرز  ذه،  ذه نهبة :ما قلنا
المسرلة التي يختلف فيها ن ل العلم: ،حد العارية التي ،اء فيها الحديث الصحيح، ،حد العاريوة، يسوتعير المتوا  

ال موا ين   ول نخوذ الموال خفيوة؟ موا نخوذه ؟طبوقبم ي،حده، ال شك نن بالنسبة لحد نو تعريف السرقة ينطبق عليه وا 
ومن باب رد  من يفعول مبول  وذا  ،، لكنه بحيث يصعب على صاحب العارية المعير إقامة بينة على دعواهخفية

 يد ا. -عليه الصالة والسالم-قطع النبي 
ئًا ال يودخل م،موعوة خمسوة سوتة عشورة فيسورقون شوي "جميعاا  منه فيسرقون  البيت إلى يأتون  القوم في مالك قال"

لكبيور الوذ  العدل الكي  ا "جميعاا  يحملونه بالعدل فيخرجون " ه الشخص الواحد، يشتركون في حملهيستطيع حمل
يعنوي ال  "جميعهاا  القهوم يحملهه ممها ذلهك أشهبه مها أو بالمكت  أو الخشبة أو الصندوق  أو" فيه المتا  نو الطعوام

نما يحمله م،موعوةيستطيع الواحد نو االبنين،   وههم حهرزه مهن ذلهك أخرجهوا إذا إنهم :يحمله القوم جميعاا مما " وا 
 القط  فعليهم ،فصاعداا  دراهم ثاثة وذلك ،القط  فيه يجب ما ذلك من به خرجوا ما ثمن فبلغ ،جميعاا  يحملونه
ال فووال، ال، لكوون لووو  ،ن قيمتووه تقسووم علوويهم: إال يقووال "جميعههاا  فووإذا بلوو  نصوويب كوول واحوود موونهم نصوواب يقطعووون وا 
ودخلوا ،ميعًا، و ذا سر  ،وال، و ذا سر  قلم، و ذا سر  كوذا، و وذا كوذا، ينظور فيموا سورقوا  ،نمور مفرقةكانت 

بيل واحد، وا،تمعوا نكل على حدة، لكن لو حملو ا ،ميعًا،  ذه األمور التي سرقت م،موعة في إناء واحد، في ز 
ا سور  قلووم، و وذا سوور  مسوطرة، و ووذا سوور  عليوه فحملوووه واشوتركوا فيووه، يقطعوون كلهووم، لكون لووو دخوول العشورة و ووذ

 ؟، نعم،وال، و ذا سر  شيء، ينظر فيما سرقوا، فكل واحد على حدة
 طالب:........



، يعني لو سرقوا كل واحود سور  قلوم، وقيموة كول قلوم در وم، بوم فوي النهايوة لموا الكالم في نخذ ا من حرز ا ،ال، ال
فوالن، يقطوع؟ ال موا يقطوع، لكون لوو كانوت  وذه األقوالم محزوموة نخر،و ا من الحورز قوالوا: كول  وا األقوالم لوك يوا 

 بحبل، ومحرزة في مكان، ونخر،ها واحد منهم عليه القطع.
ال موا   ناك األماكن العامة مبل المسو،د موباًل، لوو ،واء واحود ونخوذ األ،هوزة فوي المسو،د، ونقيامهوا عاليوة، يقطوع وا 

 ؟يقطع؟ يعني سر  من بيت المال مبالً 
 ..طالب:......

ال ما  و بحرز؟  في شبهة، المس،د حرز وا 
 طالب:........

ال مآله إلى بيت المال   ؟وغرمه على بيت المال ؟ومالكه شخص وا 
 طالب:........

لوه  :ويقوال ،لكن غرمه على بيت المال، ومآله لو استغني عنه ير،ع إلى بيوت الموال، فهول يرخوذ حكوم بيوت الموال
ال ال؟  و ما في شك نن سواًء كان من بيت الموال نو مون  ،القول بعدم القطع معرو  عند ن ل العلم فيه شبهة وا 

المسوو،د نو األموواكن العامووة موون الموودار  ونحو ووا، لكوون موون ن وول العلووم موون ي،وور  القطووع فووي مبوول  ووذا موون بوواب 
 التعزير.
 ؟يقط  معهم اللي يراقب للمجموعةالمراقب يا شيخ  طالب:

 إي  يراقب؟ 
 طالب:........

  و و بر .
 ينظر لهم.

 طالب:........
 ؟يعزر، نعم ، ذا يعزرأل ألنه ما نخر  مال من حرزهال، 

 طالب:........
 التعزير بالقطع؟
 طالب:........

  ناك فر  بين الحد والتعزير في مبل  ذا.ال يكون  هما يظهر، ما يظهرأل ألن
ن": قال  فعليهه فصهاعداا  دراههم ثاثهة يمتههق تبلهغ بمها مهنهم خهرج فمهن حدتهه على بمتاع منهم واحد ك  خرج وا 

  وذا ال يقطوع، لكون مون سور  متوا  قيمتوه بالبوة درا وم فوركبر مبول  وذا يقطوع، يعنوي سور  قلوم قيمتوه در وم "القط 
 ."عليه قط  فا دراهم ثاثة قيمته تبلغ بما منهم يخرج لم ومن"
 ؟عمن "عليه مغلقة رج  دار كانت إذا أنه عندنا األمر: مالك قالقال يحيى: "

 طالب:........
 وين؟



 طالب:........
كلهم مشتركون في  ذا الم،مو  الوذ  نكبور مون نصواب، لكون واحود دخول ونخوذ  كل واحد سر ، إذا سرقوا م،مو 

 قلم ومشى،  ذا ما نخذ نصاب، سرقته مستقلة عن غيره.
 طالب:........

 ما دام ما سر  ما يبل  النصاب ال قطع. ،ولو كان، ولو كان
 ......طالب:..
قيمته نصاب  ذا يقطوع، واللوي موا لكن كل واحد منهم سر  ما تبل   ،ما  م شركاء، حتى لو كانوا شركاء ،ال، ال

 إال على قول الظا رية الذين ال يشترطون النصاب. ..،تبل  قيمته
 طالب:........

 .نمر ا سهلإال نقالم، بدر م عند م ما ........ 
 طالب:........

  اه؟
 ...طالب:.....

 ؟نعم كفت، يا ر،ال هللا المستعان، األمور الصريحة لو نفذت
 طالب:........

 كيف؟
 طالب:........

 يشدد عليه في الحكم ويقطع. ،نه يعزر: إإ  من ن ل العلم من يقول
 طالب:...... 

قطوع ويو  الموانع مون ال ،نصل الخال  مو،ود بوين ن ول العلوم، موال محورز يبلو  النصوابعلى كل حال مبل  ذا 
 بغا النظر عن مالكه. ؟فيه

 طالب:........
ال صفوان لو كان صاحي قلنا  ذه نهبة، لكن نائم صفوان، تختلف النهبة عن السرقة، و ذا موا  وو بيرخوذ خفيوة، 

 الذ  نخذ الرداء خفية خشية نن ينتبه صاحبه.
 علهى يجهب ال فإنهه غيهره فيها معه لي  أنه إذا كانت دار رج  مغلقة عليهقال يحيى: قال مالك: األمر عندنا "

يعنوي لوو طلوع المسورو  مون الغرفوة إلوى الصوالة، نو  "كلهها الهدار من به يخرج حتى القط  شيغاا  منها سرق  من
ال ما ي،ب قطع؟ ما ي،ب قطع حتى يخر،ها من البيت، لما وصل الحو   من الصالة إلى الحو  ي،ب قطع وا 

ال مووا فيووه؟ م   مووا فووي قطووع،  ووذا إذا كووان مسووتقاًل بالبيووت، نمووا إذا كووان البيووت سووك مووا بعوود طلووع،  ووذا فيووه قطووع وا 
فإنهه ال يجهب علهى "مسكون من قبل م،موعة، كل شخص بغرفة، فرخر،ه من الغرفة خالص يقطع، ولوذا يقوول: 

 فهي معهه كهان فهإن ،حهرزه ههي كلهها الهدار أن وذلهك من سرق منها شيغاا القط  حتى يخرج به من الدار كلهها،
 تلهك بيهوت مهن سهرق  فمهن ،جميعهاا  لهم حرزاا  وكانت ،بابه عليه يغلق منهم إنسان ك  وكان ،هغير  ساكن الدار



 يعنوي مون  وذه الغور  "الهدار إلهى بهه فخهرج ،القط  فيه يجب شيغاا  من بيوت تلك الدار" يعني من الغور  "الدار
إذا كانوت الغور    ألن الصوالة موا تصوير حورز "القطه  فيهه عليهه ووجهب ،حهرزه غير إلى حرزه من أخرجه فقد"

 مشتركة، والحو  ما يصير حرز إذا كانت الغر  مشتركة.
 ممهن وال خدمهه مهن لهي  كهان إن أنهه سهيده متهاع مهن يسهرق  العبد في عندنا واألمر": -هللارحموه – مالك قال

ن يعني  ذا عبد لزيد مو "عليه قط  فا القط  فيه يجب ما سيده متاع من فسرق  سراا  دخ  ثم ،بيته على يأمن
ولهي  "النا  و،عله يخدم فوالن بواأل،رة، فودخل بيوت سويده فوي يووم مون األيوام وسور ، و وذا ال يرمنوه علوى بيتوه، 

 سهرقت إذا األمهة وكهذلك، عليهه قطه  فها القطه  فيهه يجب ما سيده متاع من فسرق  سراا  دخ  ثمممن يخدمه، 
 كونه يخدمه نو ال يخدمه؟ ؟يرمنه وي  الفر  بين كونه ممن يرمنه ومن ال" عليها قط  ال سيدها متاع من
 يجهب مها سهيده امهرأ  متهاع مهن فسهرق  سراا  فدخ  بيته على يأمن ممن وال خدمه من يكون  ال" :العبد في وقال
يعني الفر   نا بين كونه مال السيد نو مال زو،وة السويد، إن سور  مون موال سويده فوال  "يده تقط  إنه القط  فيه

ن سر  من مال زو،ة  سيده قطع. قطع عليه، وا 
 فسهرقت ،سهراا  فهدخلت بيتهها علهى تهأمن ممهن وال لزوجهها وال لها بخادم ليست كانت إذا المرأ  أمة وكذلك" :قال
 وي  الفر  بين كونها مما يؤمن وممن ال يؤمن؟" عليها قط  فا القط  فيه يجب ما سيدتها متاع من

 طالب:........
 ويحترز منه. ،نه، نعم والذ  ال يؤمن يحذر منهالذ  يؤمن ال يحذر منه، الذ  يؤمن ال يحذر م

 مهن فسهرقت سهراا  فهدخلت ،بيتهها علهى تهأمن ممهن وال ،خهدمها مهن كهون ت ال التهي المهرأ  أمة وكذلك: مالك قال"
 مبل المسرلة السابقة." يدها تقط  أنها القط  فيه يجب ما سيدتها زوج متاع

 كهان إن القطه  فيهه يجب ما زوجها متاع من تسرق  لمرأ ا أو امرأته متاع من يسرق  الرج  وكذلك: مالك قال"
يعنوي بيوت خواص  "عليهمها يغلقهان الهذي البيهت سهوى  بيهت فهي صهاحبه متهاع مهن منهمها واحهد كه  سرق  الذي

بالزو،ة، وبيوت خواص بوالزو ، سورقت الزو،وة مون البيوت الخواص، نو الوزو  مون البيوت الخواص لزو،توه،  وذا لوه 
 متهاع مهن منهمها واحهد كه إن كهان الهذي سهرق " لوه حكومالبيوت المشوترك بينهموا حكم، نما إذا سر  نحد ما مون 

 سهرق  مهن فهإن فيهه همها الهذي البيهت سهوى  حهرز في وكان ،عليهما يغلقان الذي البيت سوى  بيت في صاحبه
يعني ولو كانت زو،ته، ولو كان زو،ها، لو كوان  "فيه القط  فعليه القط  فيه يجب ما صاحبه متاع من منهما
ال ما يقطع؟ ال قطع، لماذا؟ ألن الولد وما يملك ألبيه، والولود لوه  ،ال لولدهالم نو سر  الولد من مال نبيه يقطع وا 

 شبهة في مال نبيه.
 مهن فعلهى غلقهمها أو حرزهمها مهن سهرقا إذا أنهمها انيفصهح ال الهذي واألعجمهي الصغير الصبي في مالك قال"

صوبي ال يوتكلم، نو نع،موي ال يودرال موا يقوول، حيوث لوو وقوف  دخول بيوت تسوور بيوت فرخوذيعنوي  "القط  سرقهما
ال شووويء، نو حتووى رنال شووخص مووون النووا  مووا يسوووتطيع نن  نمووام التفتووي  موووا يوودر  كيووف يخبووور م ننووه مسوورو  وا 

 يفهمه.
في الصبي الصغير واألع،موي، يعنوي مون العبيود نو  "القط  سرقهما من فعلى غلقهما أو حرزهما من سرقا إذا"

ن" ن السوورقة خاصووة بوواألموالألموون األحوورار؟  وخوور   ووذا الصووبي  ،البوواب مفتوووح "وغلقهمهها حرزهمهها مههن خرجهها وا 



ألنووه مووا دام خر،وا موون بوواب البيووت  "قطهه  سههرقهما مههن علههى فلههي " ذ  ال يووتكلم نو ال ينطوق بالعربيووةالصوغير الوو
 فلي  بحرز.

نما :قال"  ،وقود تقودم الكوالم فوي حريسوة ال،بول وذا لوي  مون حورزه، " المعلهق والثمهر الجبه  حريسهة بمنزلة هما وا 
 و ي التي يرويها الليل إلى ،بل تتحصن فيه،  و لي  بحرز، وكذلك البمر المعلق الذ  لي  عليه سور.

 فيهه فعليهه القطه  فيهه يجهب مها القبهر من أخرج ما بلغ إذا أنه القبور ينبش الذي في عندنا واألمر: مالك قال"
نن مونهم مون وفوي بعوا األمواكن مون ينوب  القبوور ليسور  األكفوان، حتوى  و ذا يو،د في بعا األزموان، "القط 

مووا ينتفووع بهووا، موون ن،وول نن  ،خرقووت ولوبووت مووا يسوورقها السووار  إذا أل لتفسوود علووى السوورا ، يفتوي بوورن األكفووان تخوور  
 ؟نعم ،،  ذا مو،ود بكبرة في بعا العصور وفي بعا البلدان، ويذكر  ذا نيضًا في كتب األدب والتواريخ...

 .....طالب:...
إذا سر  الميت وباعه أل ل الطب من ن،ل إي ؟ نن يشرح، يتمرن عليه،  ل يختلف فيما إذا كان حرًا نو عبدًا؟ 
ال يختلووف، الحكووم ال يختلووف، و وول يختلووف فيمووا إذا كووان مسوولمًا نو غيوور مسوولم؟ ال شووك نن األموور يختلووف، يعنووي 

ا بالنسبة للقطع غيور مت،وهأل ألنوه حور ال ي،ووز بيعوه، لكون ،يفة كافر مبل مسلم ميت محترم؟ ال شك نن مبل  ذ
 فيه التعزير، التعزير الشديد.

 ."أنه إذا بلغ ما أخرج من القبر ما يجب فيه القط  فعليه فيه القط "
 يخهرج حتهى القطه  عليه يجب وال :قال ،فيها لما حرز البيوت أن كما ،فيه لما حرز القبر أن وذلك: مالك قال"

يعنوي لوو قوبا عليووه و وو متلوب  بهوذه السورقة قبوول نن يخور  مون القبور، كمووا لوو قوبا عليوه و ووو " القبههر مهن بهه
 متلب  بالسرقة قبل نن يخر  من البيت.

 .وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى  له وصحبه ن،معين اللهم صل


